
Cennik Podologia 

 

ZABIEGI DOTYCZĄCE CAŁEJ STOPY 

 

Konsultacja 30 minut Kwota jest 

odejmowana przy 

umówionym zabiegu 

50,00 zł 

Pedicure podologiczny 

podstawowy 

90 minut Opracowanie, 

skrócenie i usunięcie 

hiperkeratoz z płytki 

paznokciowej, 

opracowanie 

wrastających paznokci, 

oczyszczenie wałów 

paznokciowych. 

Opracowanie 

podeszwy stóp 

specjalistycznymi 

frezami. Aplikacja 

preparatu. 

120,00 - 150zł 

Mocznikowe 

złuszczanie podeszwy 

LOPALMED 

30 minut Dodatkowa usługa do 

zabiegu pedicure 

podologicznego. 

60,00 zł 

Malowanie paznokci 

lakierem klasycznym 

30 minut Dodatkowa usługa do 

zabiegu bez 

przeciwwskazań 

30,00 zł 

Malowanie paznokci 

lakierem hybrydowym 

30 minut Dodatkowa usługa do 

zabiegu bez 

przeciwwskazań 

40,00 zł 

 

 

 

ZABIEGI DOTYCZĄCE PODESZWY STÓP 

Mocznikowe 

złuszczanie podeszwy 

LOPALMED 

60 minut Złuszczenie podeszwy 

preparatem na bazie 

mocznika oraz jej 

opracowanie. 

100,00 zł 

Usuwanie odcisku z 

odciążeniem i 

opatrunkiem 

30-45 minut Usunięcie zmiany za 

pomocą skalpela i frezu 

wygładzającego. 

70,00 zł 

Usuwanie nagniotka z 

odciążeniem i 

opatrunkiem 

30-45 minut Usunięcie zmiany za 

pomocą skalpela i 

dłuta. Wygładzenie 

zmiany 

specjalistycznym 

frezem. Nałożenie 

opatrunku. 

70,00 zł 

Usuwanie modzeli 30-45 minut Usunięcie zmian za 

pomocą skalpela i 

specjalistycznych 

60,00 zł 



frezów. 

Usuwanie pęknięć i 

rozpadlin z pięt 

 60-120 minut Usunięcie 

zrogowaciałego 

naskórka z pięt, 

oczyszczenie rozpadlin. 

90-150zł 

Opracowanie brodawki 

wirusowej 

45 minut Oczyszczenie brodawki 

wirusowej 

specjalistycznymi 

frezami, odciążenie, 

aplikacja preparatu. 

60,00 zł 

 

ZABIEGI DOTYCZĄCE PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ  STÓP 

Opracowanie płytki 

paznokciowej 

60 minut Opracowanie, 

skrócenie i usunięcie 

hiperkeratoz z płytki 

paznokciowej, 

opracowanie 

wrastających paznokci, 

oczyszczenie wałów 

paznokciowych. 

100,00 zł 

Opracowanie płytki 

paznokciowej 

zmienionej chorobowo 

60 minut Opracowanie, 

skrócenie i usunięcie 

hiperkeratoz z płytki 

paznokciowej, 

oczyszczenie wałów 

paznokciowych. 

Aplikacja preparatu. 

120,00 zł 

Rekonstrukcja 

uszkodzonego 

paznokcia 

45 minut Rekonstrukcja 

uszkodzonego 

paznokcia 

specjalistycznym żelem 

podologicznym. 

90,00 zł 

Opracowanie 

wrastającego paznokcia 

z tamponadą 

60 minut Usunięcie wrastającej 

części paznokcia, 

założenie tamponady 

wraz z preparatem 

leczniczym i 

opatrunkiem. 

80,00 zł 

Klamra podologiczna 

plastikowa BS Classic 

60 minut Założenie klamry 

podologicznej na 

wrastający paznokieć. 

80,00 zł 

 

ZABIEGI DOTYCZĄCE PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ DŁONI 

Opracowanie płytki 

paznokciowej 

zmienionej chorobowo 

60 minut Opracowanie, 

skrócenie i usunięcie 

hiperkeratoz z płytki 

paznokciowej,  

oczyszczenie wałów 

paznokciowych. 

100,00 zł 



Aplikacja preparatu. 

Rekonstrukcja 

uszkodzonego 

paznokcia 

30 minut Rekonstrukcja 

uszkodzonego 

paznokcia 

specjalistycznym żelem 

podologicznym. 

60,00 zł 

Opracowanie 

wrastającego paznokcia 

z tamponadą 

45 minut Usunięcie wrastającej 

części paznokcia, 

założenie tamponady 

wraz z preparatem 

leczniczym i 

opatrunkiem. 

60,00 zł 

 

ORTEZY PODOLOGICZNE 

 

 

Orteza indywidualna 60 minut Wykonanie 

indywidualnej ortezy 

podologicznej 

dostosowanej do 

potrzeb pacjenta. 

25,00-140,00 zł 

 

 

BADANIE LABORATORYJNE 

 

 

Badanie mykologiczne 

na obecność grzybicy 

45 minut Pobranie oraz wysłanie 

do diagnostyki 

materiału 

biologicznego 

120,00 zł 

 


